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 محمد إقبال بين الشعر والتجديد 
MUHAMMAD IQBAL BETWEEN POETRY AND RENEWAL 

 فيضان اهلل الفاروقيد. .أ
ABSTRACT: 

Allamah Iqbal (3781-3317) was one of the great Indian poets of Urdu and 
Persian who excelled in their field. They created what the others could 
not and on this very distinction they were celebrated by the readers and 
the writers as well. Iqbal was celebrated by the readers of India, Pakistan, 
Europe and even by the Arab world. 

The fame Iqbal gained among the Arab readers and thinkers its credit 
goes to the great Indian scholar of his time Allamah Abul Hasan Ali Nadwi 

who translated first his verses from Urdu and Persian into Arabic in his 
famous book ‘Rawai Iqbal’. This is the book which raised name and fame 

of Iqbal high to the sky. Several thesises were written on him. 

Allamah Iqbal used his poetry for the best cause of Islam. He propagated 
Islam and Islamic teachings among his readers. His all poetic creations are 

full of this message. It is clear from the study of his verses that he was not 
of the poets who vasted their time and intellect for nothing. He utilized 

his intellect and ability for the best cause-preaching Islam and Islamic 
teachings among its readers. The following article will shed light on this 

central theme.   

KEYWORDS: Allamah Iqbal, Poetic, Creations, India, Pakistan 

 العالمة إقباؿ ، الشعري ، إبداعات ، اؽبند ، باكستافة: الكلمات المفتاحي

 الملخص
ـ( من شعراء األردوية والفارسية اؽبنود الذين قد أبدعوا يف ؾباؽبم 3317–3781العالمة ؿبمد إقباؿ )

غَتىم. إف إقباؿ كاف شاعًرا كبَتًا لألردوية  وجّددوا ما وطأتو أقدامهم وجاءوا دبا عجز عنو اآلخروف
والفارسية ومع ذلك فقد برع يف الدراسات اإلسالمية. من القرآف واغبديث والفلسفة والتصوؼ وما 
شاهبها. إنو فاؽ أقرانو يف ؾباؿ الشعر حىت بّشر بو العالمة شبلي ؼبا رآه يف مؤسبر بأنو سيبعث شاعًرا 

                                                 
 أستاذ، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواىر الؿ هنرو، نيو دؽبي 
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 اهلل خاف غالب الشاعر األردوي والفارسي. تبلغ درجتو ما قد بلغها أسد  
صدؽ ما تنبأ العالمة شبلي فنشأ ؿبمد إقباؿ شاعًرا فلسفًيا وماىًرا يف الدراسات اإلسالمية ومفكًرا يف 
القرآف واغبديث، ولنا شواىد ودالئل على ما نقوؿ يف أبياتو ومنظوماتو وقصائده وحىت يف غزلياتو. لقد 

رى فاستخدمو لتبليغ رسالة اإلسالـ ولتوعية اعبيل اؼبسلم الناشئ. إنو مأل وّجو إقباؿ الشعر وجهة أخ
ـ اعبياشة وبتعاليم وإرشادات اإلسالمية األصلية. وكل من يقرأ أبياتو جيد ما قلنا  شعره بعواطف اإلسال

 حًيا ثابًتا.

لعربية ويرجع وعلى ىذه اغبقيقة فقد رغب العرب واؼبسلموف يف ترصبة شعره األردوي والفارسي إىل ا
الفضل يف ذلك إىل الشيخ العالمة أيب اغبسن علي اغبسٍت الندوي الذي أّلف كتابو البديع "روائع 
إقباؿ" الذي ترجم فيو أبياتو األردوية والفارسية إىل العربية. ومن مث ربرّكاآلخروف فظهر طوفاف عظيم 

يل" يف صورة "جناح جبيل" وؾبموعة قصائده لًتصبة أبياتو األردوية والفارسية إىل العربية فنجد "باؿ جب 
 ومنظوماتو األخرى.

واؼبقالة التالية ستلقي الضوء على دور ؿبمد إقباؿ يف ذبديد الشعر واستخدامو ؽبدؼ ساـٍ أال وىو تبليغ 
 رسالة اإلسالـ.

 مدخل في الموضوع:
قة مستساغة من وددت قبل دراسة شاعر فلسفي وؾبّدد عبقري أف أعرض عليكم أيها السادة! حقي

الناحية الدينية ولو مل تكن غَت مأمونة العواقب من الناحية الفكرية اغبرة. ذلك أف القرآف الكرمي ليس  
كتابًا فلسفًيا وال زبضع لو النظريات الفلسفية من أخذ ورّد كما أنو ليس كتابًا علمًيا يبحث يف العلوـ 

الكلية وجيعل منها منطلًقا للبحث والتقّصي. إنو حيث العقلية وحيّلل نظريات العلم ولكنو يطرح القضايا 
العقل البشري على التأمل واػبوض يف آيات اهلل جّل ؾبده ليستنتج منها ما ينفعو ويسعده. إف اغبياة 
البشرية سبتاز بعضها من بعض على مقدار حظ العقل من العلم ونصيب الوجداف من مرىفات اغبس. 

الذىنية واػبواًف اغبسية الصافية اؼبتدفقة والباعة التامة البالغة يف اإلبالغ  فإف البوارؽ الفكرية واللوامح
والتفهيم، ىذه ىي اعبواىر األصلية يف اإلنساف، اليت سبنحو أسباب تفَوقو وعلى أساس ما نتج لو من 
 شبار التحقيق العلمي يكوف موضعو بُت شبار العقوؿ بعد وضعو يف موازين النقد والفك. ىذا بوجو

شامل، أما إذا كاف النطاؽ العلمي والثمار الفكري يتعلق باحملاوالت التجديدية يف الدين، فنشًتط فوؽ 
ذلك إخالص النية يف إبالغ الرسالة واإلطاعة الكاملة للسنة النبوية على صاحبها الصالة والسالـ. ولو 

موضع ثقة عند عباد  انسَلت ىذه الشرائط التالية عسى أف ال يكوف صاحب ذلك األدب التجديدي
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جيدر بنا أف ال ننسى ىذه الكلمات يف دراسة  –اهلل الصاغبُت ولو صاد الكوف عقاًل وقاد القوـ علًما 
 فكرة ؿبمد إقباؿ من ناحية الرد والقبوؿ.

 إقبال شاعر متمّيز:
شاعريتو امتاز ؿبمد إقباؿ الشاعر الكبَت والفيلسوؼ العظيم بُت شعراء عصره شرًقا وغربًا بأنو أخضع 

القوية وقوتو األدبية وعبقريتو الفنية لرسالة اإلسالـ. إنو كاف صاحب رسالة إسالمية متدفقة باغبياة 
ـ الشعر كوسيلة لرسالتو لتكوف أسرع وصواًل إىل األذىاف فيوقظ غافاًل وينّبو  والطموح واغبماسة. استخد

اماًل وحيّرؾ جامًدا وحييي قلوبًا ميتة وديأل ذاىاًل ويعّلم جاىاًل ويكّرـ عاقاًل ويشّجع فاشاًل ويهّيج خ
الفؤاد ضباسة، ضباسة دينية. ال يسع ىذا اؼبقاؿ الوجيز حىت إحاطة شطر من ابتكاراتو الفنية وأفكاره 

وؼباذا؟ وكبن يف خضم البحث عن ؿباوالتو  –البديعة الرائعة فضاًل عن أف حييط بآفاؽ فكرتو كافة 
ره وأثره على اجملتمع اإلسالمي وضرورة استخداـ شعره عملًيا يف التجديدية. ولنبحث عن وقعة شع

 حياتنا اليومية، يف مقاؿ آخر إف شاء اهلل.

 وضع العالم اإلسالمي في عصر إقبال:
ـ( يواجو التيار اغبضاري األورويب 3317–3781كاف العامل االسالمي يف قارة آسيا يف عصر إقباؿ )

ح للمبادئ اػبلقية، اؼبعاند للسنة النبوية على صاحبها الصالة والسالـ. الثائر على القيم الروحية، اجملتا 
أما داخل اؽبند فكاف اإلسالـ رغم جهود العلماء اؼبخلصُت وزعماء اؼبسلمُت الصاغبُت، قد عمل بو 
االحتالؿ البيطاين وسلطتها السياسية عملها يف إغماض العيوف وتكبيل العقوؿ وعقل اإلرادات وعقد 

وىذا بالنسبة للمواطنُت كافة. أما اؼبسلموف فكاف يعتبىم اإلقبليز من أشد أعدائهم ديًنا وثقافة  األلسنة
وسياسة ودبا أهنم سلبوا اغبكم والسلطاف منهم فقد كانت الضغطة عليهم أشد قهًرا وأفجع قسًرا. 

اتو وتعويق فاالحتالؿ البيطاين حاوؿ جهده المتصاص كل خَتات األمة اؼبسلمة وسجن أروع حضار 
أعظم ما كاف عندىا من القيم الروحية والثقافية. وازداد الطُت بلة بشيوع فلسفة وحدة الوجود اؼبؤدية 
إىل تضعيف اؽبمم ووىن العزائم وكذا إىل اػبموؿ واعبمود واالبتكار عن الكرامة البشرية بواسطة الفناء 

يف الدين نكرهتا الشريعة النبوية الصحيحة واإلدياف باعبب. وإىل جنب ذلك قد أبدع اؼبتصوفوف طرًقا 
وازبذ ىؤالء الصوفية ؽبم زوايا تنشر عقائدىم الفاسدة بُت  –اػبالصة ومل يعرفها القرآف الكرمي إطالًقا 

اؼبسلمُت. أما اؼبدارس الدينية اليت ال تزاؿ تعتب مالًذا قويًا وحصًنا حصيًنا للتعاليم الدينية والثقافة 
ها كانت هتتم فقط بالدراسات اعبامدة البالية وتعليم ما رّث من العلوـ العقلية اإلسالمية، فمعظم

التقليدية براءة منها ألداء الواجب، ال فيها شعلة حياة وال نبضات كرامة دينية وحرارة اغبب إىل حرية 
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سن الفكر والعمل وؽبوؼ الوجداف. كانت اؼبدراس الدينية على وصف ما قاؿ األستاذ الكبَت أبو اغب 
 علي الندوي يف اؼبدنية اغبديثة:

"مل ربسن توجيو القلوب والوجداف وإشعاؽبا حبرارة اإلدياف وحياة الوجداف فأصبح العامل العصري أشبو 

 جبماد متحرؾ دائريًا ال حياة فيو وال روح وال قلب لو وال شعور وال أمل عنده وال أمل" )روائع إقباؿ(

زف القوى قومي اػبلق قوي العـز مرىف الفكر ملتهب الشعور تنشأ تلك اؼبدارس جياًل غَت متوا
والوجداف. فما ذا يعمل شباب ىذا اعبيل السقيم اؼبشرؼ على ضياع تشخصو اؼبستكاف يف نضاؿ 

 اغبياة. فاؼبدارس كانت تتخبط يف ظلمات بعضها فوؽ بعض.

 دور إقبال في ىذه األوضاع:
طبًعا إنو كاف،  –قافية يف عصر عاش فيو ؿبمد إقباؿكانت ىذه ىي األوضاع السياسية والدينية الث

حبكم شعوره اؼبرىف وإخالصو بالدين، شديد األمل على ما تقاسي األمة اؼبسلمة آنذاؾ من الشقاوة 
واالهنيار الفكري والرضا باؽبوف والذؿ. لقد أقّض ىذا الوضع اؼبخزي مضجعو. ففّكر وقّدر مث قّدر 

ل ليعرؼ داء األمة فرًدا وصباعة مث يصف ؽبا وصفة. ومل يغادر منهاًل علمًيا وفّكر ومل يزؿ يكّرر ىذا العم
وال منبًعا فكريًا سواء كاف قدديًا أـ جديًدا، شرقًيا أـ غربًيا حىت ارتوى منو واعتٌت خاصة بالقرآف الكرمي 

روـ حىت تَفتح طيًبا يف أسفاره الفكرية، كما إنو اجتٌت كثَتًا من أزىار روضة "اؼبثنوي اؼبعنوي" للموالنا 
وعطًرا. وشرح اهلل تعاىل صدره بوصف دواء ومعرفة داء األمة. وأنطقو ببعض اغبكم واغبقائق اليت 
نعتبىا اآلف من ؿباوالتو التجديدية واليت جعلها ؿبمد إقباؿ نفسو مقصًدا وحيًدا غبياتو كأنو خلق لنشر 

ظمت مثنوي "أسرار خودي" )أسرار معرفة الذات( "إين قد نىذه الرسالة. يقوؿ يف رسالة إىل صديق لو:
و"رموز خودي" )غوامض السكر( ؽبدؼ منشود. إين أميل طبًعا إىل السكر وعامل الوجداف. ولكن، 
باهلل الذي بيده حيايت ومايل وعرضي، ما نظمتهما من عندي ولكٍت كنت مأموًرا بو. وإين غبَتاف يف 

ليل ولنظم ىذه اؼبعاين واغبقائق الغامضة الدقيقة. ال أزاؿ اعتقد ىذا األمر ؼباذا انتخبت ؽبذا العمل اعب
أنو كاف َديًنا علّي أّديتو ولعلي خلقت جملرد ىذا العمل. )مث يقوؿ يف نفس الرسالة( ىذه البذرة اليت 
ذرعها إقباؿ يف أرض ميتة لتنمو وأمي اهلل وتثمر على رغم جهودىا وـبالفتها لقد أضمن يل حياهتا 

 ـ(3331/ أبريل 31وازدىارىا واغبمد هلل" )رسالة إقباؿ إىل مهاراج كشن براشاد يف وبقائها 

 ىدف محمد إقبال:
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ىذا ىو الذي جعلو شاعرنا مقصد حياتو ووجد فيو شفاء األمة اإلسالمية ومل يكن ىذا العمل اعبليل  
كما صرح بو ؿبمد وليدة عشية أو ضحاىا بل استغرؽ فًتة عشرين عاًما يف الوصوؿ إىل ىذه النتيجة  

إقباؿ نفسو يف رسالة لو. أما جهة رسالتو وغايتو فيلقي عليهما الضوء ما قاؿ الدكتور يف ؿباضرتو 
"على األمة اؼبسلمة مسؤولية كبى جيب عليها أداؤىا. وىي إعادة النظر يف النظاـ اإلسالمي الرابعة:

أو رسالتو إىل األمة اؼبسلمة بل إىل العامل  وما ىي احملاولة التجديدية بدوف أف نقطع صلتنا باؼباضي".
كافة. عرفها الدكتور باسم وجيز "خودي" أي "األنانية" ويف أوسع معناىا معرفة الذات أو النفس، ىذه 
ىي النقطة اؼبركزية والركن األساسي لفكرة ؿبمد إقباؿ وكل ما أنتج شاعرنا يدور حوؿ ىذا الركن 

 األساسي بألواف رائعة متنوعة.

أريد أف ألقي ضوًءا على صباؿ فنو وروعة أسلوبو وابتكار معانيو العالية وظبّو فكرتو وأبعاد آفاقو  لست
الشعرية اللهم إال أنو جعل الشعر وسيلة إلبالغ رسالتو اػبالدة اغبية اؼبنَتة اغبافلة باغبماسة الدينية حُت 

ر واؽبمم وتناسى الكثَت ضعفهم تكاثف الظالـ البهيم وكبت األقالـ وصبدت القرائح وطبدت اؼبشاع
 وظن فريق منهم أنو على اغبق تستقيم خطواتو وباغبق هتتف كلماتو ولو كانوا يف ضالؿ مبُت.

 دراسة شاملة لشعر إقبال:
عشُت مع إقباؿ برىة من الزمن يف إعداد ىذا اؼبقاؿ وتعمقُت حسبما وفقُت فيما نتج لو من شبار 

فوجدتو على ذروة فكرتو من ناحية االجتهاد أو التجديد يف "أسرار  الفكر ال سيما يف اللغة الفارسية
ـ، 3331خودي" و"رموز ىب خودي" مثنوياف حملمد إقباؿ باللغة الفارسية فرغ من نظم األوؿ عاـ 

 ـ. ولو عدة ؾبموعات أخرى باللغة الفارسية واألردوية.3337وعقبو الثاين حىت أسبّو عاـ 

"أسرار خودي" و"رموز ىب خودي" أف القدرة اؼبطلقة )جّل شأنو(  ملخص ما أفاد ؿبمد إقباؿ يف
أودعت كل بشر صالحية غَت متناىية اغبدود للفكر والتدبر واػبوض والتأمل كما أهنا أودعت اعببلة 
البشرية اعبهد والسعي يف العمل. تطلب منا القدرة اؼبطلقة أف نستخدـ تلك اؼبواىب الفطرية ونرقيها 

يشكل لفرد أنانيتو الذاتية اؼبنفردة بالبقاء حسب رقي تلك اؼبواىب يف انسجاـ وتوازف  ونربيها. وإمنا
وتناسق مطلوب. أما األنانية وبكلمة الشاعر "خودي" فهي تنقسم إىل قسمُت: األوىل أنانية اؼبخلوؽ 

طوف بشيء وىي ؿببوسة بُت حصار اؼبمكنات الكونية، والثانية أنانية اػبالق وىي غَت متناىية. ال حيي
من علمو إال دبا شاء وإهنا وسعت كل شيء عماًل. وىذا الكوف العظيم بكل ما فيو من الطبيعة وما 
بعدىا مظهر تلك األنانية اؼبطلقة لوالىا ؼبا حدث العامل ومظاىره. أما ىدؼ اغبياة البشرية فهو أحكاـ 

ب التوفيق. وال جيدر ألحد أف يتكأ األنانية متفردة على حدة، لكل فرد أنانيتو الذاتية، مث ترقيها حس
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على نصيبو اؼبقدر لو من قبل يف سبيل تشكيل أنانيتو وما يشاء. وال يستقر عمل الًتقية والصعود إىل  
حد بل إنو جاٍر غَت ثابت حىت بعد اؼبوت. والفرد حّر يف إرادتو ال جب عليو، مستقل يف ذاتو حبكم 

أي لكل وازر وزره، وىو خليفة اهلل يف األرض واجتباه ربو "مث اآلية الكردية "ال تزر وازرة وزر أخرى" 
اجتباه ربو فتاب عليو وىدى" و"إين جاعل يف األرض خليفة" و"وىو الذي جعلكم خالئف األرض" 
وفوؽ كل ذلك اإلنساف ضبل اػبالقة واألمانة من إرادتو واختياره مل يكن ىناؾ جب "إنا عرضنا األمانة 

لو واعبباؿ فأبُت أف حيملنها وأشفقن منها وضبلها اإلنساف" بناء على استقال على السماوات واألرض
الذايت واإلرادي إنو مأجور على ما عمل ىو بنفسو وال ينفعو ما عمل غَته وبالعكس حسب اآلية 
الكردية "ليس لإلنساف إال ما سعى" مث عمل السعي ال يقف عنده مكانًا وزمانًا. وال ذبعلو األنانية 

وؿ والعمل "إف اهلل ال يغَت اؼبطلقة عرضة للضياع شوًقا منها فيو بل للفرد أي األنانية احملدودة حرية الق
ما بقوـ حىت يغَتوا ما بأنفسهم" )أنظر للتفاصيل ؿباضرة ؿبمد إقباؿ الرابعة(. وإذا نضجت ىذه 
األنانية الذاتية وتكاملت لفرد، إنو أّدى حق اغبياة وأوىف غاية زبليقو. ومعٌت تكامل األنانية الذاتية ىو 

عٌت الفناء كما تزعم بو الفلسفة الوجودية بل مع اغبفاظ على االتصاؿ الكامل باألنانية اؼبطلقة ال يف م
تفرده الذايت. وإذا حصل ؽبا ىذا اؼبعٌت سهل عليها تسخَت الكوف وحىت تسخَت األنانية اؼبطلقة دبعٌت 
أهنا سبيل إىل األنانية احملدودة. كما قاؿ جّل ؾبده "وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى" و"يد اهلل فوؽ 

 ىذا ىو مفهوـ التسخَت التاـ واالتصاؿ باألنانية اؼبطلقة الذي ىو مقصد اغبياة البشرية.أيديهم" 

أما السؤاؿ، كيف حيقق ىذا الغرض النبيل وماذا جيب على الفرد أف يعملو لتحقيق الغرض اؼبنشود؟ 
وح يف اغبياة سؤاؿ ىاـّ وأمي اهلل. أجاب شاعرنا على ىذا السؤاؿ بأنو فبكن التحقيق خبلق اؼبقاصد والطم

الباطنية واػبارجية. مث يقًتح الشاعر اجملدد باغبركة والعمل واغبنُت إىل التمنيات والشوؽ البالغ يف رفع 
مستوى األنانية الذاتية عن طريق اغبب والشعور والعاطفة والوجداف ال عن طريق العقل والفكرة اعبافُت 

 يقوؿ: احملدودين.

 از شعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع آرزو تابنده امي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زنده اميما ز زبليق مقاصػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شعلو را نقصاف سوز أفسرده كرد زنده را نفى سبنا مرده كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد

اغبياة بواسطة الطموح والنشاط، ونستنَت بنور التمنيات وؼبعها، من يئس من الطموح  تعريب: تتدفق فينا
 لقد مات ولو كاف حًيا يف أعُت الناس فإنو كمثل شعلة خسرت حراقتها فخمدت )أسرار خودي(

يعتقد الفيلسوؼ أف اغبياة ىي حركة وتغَّت كلها فكل مظاىر اغبياة تقتضي اغبركة والتغَت واستنبط بو 
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ؿباضرة لو )احملاضرة السادسة حملمد إقباؿ( على ضرورة االجتهاد يف الدين يف كل عصر إذا اقتضت  يف 
بو الضرورة. وال يرى أف االجتهاد يف اإلؽبيات اإلسالمية والشريعة النبوية، قد انغلق بابو. أما اغبصوؿ 

رد من أجلو أف يتخلق على ىذا اغبب وذلك اغبنُت يف سبيل زبليق اؼبقاصد يف اغبياة جيب على الف
خبلق من تكاملت لو أنانيتو الذاتية وىا ىو اإلنساف الكامل يف شعر ؿبمد إقباؿ وديثلو يف أروع صوره 

 يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلصوأكمل صفاتو شخصية ؿبمد رسوؿ اهلل 

 آبروئ ما ز ناـ مصطفػػػػػػػػػػػػػى ست در دؿ مسلم مقاـ مصطفى ست

 در جهاف ىم پرده دار ماست او ػػػػػػػػػار ما ست اوروز ؿبشر اعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بُت جنبيو حًبا الىوتًيا ولو مكانة عظمى يف صميم كل مسلم  ملسو هيلع هللا ىلصتعريب: يكّن اؼبسلم حّب ؿبمد 
 ، وعليو االعتماد يوـ اغبشر )أسرار خودي(.ملسو هيلع هللا ىلصواغبق أننا نعتز باظبو 

 وأيًضا يقوؿ:

 اؼبآب برخورى از عنده حسن توىم از بار فرائض سر متاب

تعريب: ال يثقل عليك التكاليف الشرعية فإذا فعلت ذلك سوؼ يكوف لك اغبظ والنصيب من اآلية 
 الكردية "عنده حسن اؼبآب".

 كما زعم إقباؿ أف ىناؾ ثالث مراحل يف سبيل تكامل األنانية:

 ـ يقوؿ:اؼبرحلة األوىل: ىي اإلطاعة واػبضوع الكامل للسنة النبوية على صاحبها الصالة والسال

 مشو ںاز حدود مصطفى بَتو مشو ںشكوه سنج سختئ آئي

 أي سنتو. ملسو هيلع هللا ىلصتعريب: ال تشكو حدود اهلل والتكاليف الدينية، وال تتجاوز عما جاء بو ؿبمد 
واؼبرحلة الثانية: ىو اإلمساؾ عن اؽبوى النفسانية والقدرة التامة على الصب وـبالفة النفس. وإذا اجتاز 

حلتُت، فاز باؼبرحلة الثالثة وىي نيابة اهلل تعاىل وخالفتو يف الكوف فإف حصلت لو اؼبرء عن ىاتُت اؼبر 
ىذه اؼبلكات خيضع لو الكوف بكل ما فيو من خفايا وظواىر ومظاىر الطبيعة وما بعدىا وإمنا خلق اهلل 

يرى العامل ليسخر اإلنساف عن طريق تكميل أنانيتو قاؿ تعاىل: "وسخر لكم ما يف األرض جيمًعا" و 
 الشاعر أف مظاىر اغبياة كلها مرىونة لألنانية لوالىا ؼبا كانت األجراـ واألجساد تتدفق باغبياة. يقوؿ: 

 ىرچو من بينی ز أسرار خودی ست پيكر ىسىت ز آثار خودی ست
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تعريب: كل ما ترى من األشياء واؼبادة وجودىا مرىونة لألنانية )أي فلسفة معرفة الذات أو معرفة  
 رد تسّبب للوجود(الذات ؾب

ويف نظر إقباؿ ىناؾ صفات ربكم األنانية وأخرى توىنها، أما من اػبصائل النافعة احملكمة فمنها اغبب 
والفقر أي الغٌت عن السؤاؿ والصب والشجاعة وكسب اغبالؿ واغبركة الدائمة إىل خلق العامل الذايت يف 

اإلبداع جاٍر غَت ثابت وىذا ىو مفهوـ اآلية العامل اؼبادي وذلك ألف الشاعر يعتقد أف عمل اػبلق و 
ـ ىو يف شأف" فإف فازت أنانية الفرد دبرتبة نيابة اهلل يف الكوف عليها أف ديثل صاحبو وإذا  الكردية "كل يو
صبدت طبدت ولو كانت حية يف أعُت الناس وىذه األنانية الفردية ال تنضم إىل األنانية اؼبطلقة يف مرتبة 

 ب فيها يقوؿ:النيابة وال تنجذ

 اگر او را تو در گيػػػػػػػػػػػػػػػػػرى فنا نيست م شدف اقباـ ما نيستگبو حبرش  

تعريب: ليست هناية األنانية أف تفٍت استقالؽبا الذايت باتصاؽبا باألنانية اؼبطلقة فإف اتصلت أنانية الفرد 
الذات أو أنانية الفرد  )أسرار هبا أي عرفت نفسها فعرفت رهبا وال يكوف ىذا االنضاـ واالتصاؿ فناء 

 خودي(

 نعم يقوؿ:

 از زمُت وآظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف تفسَت او حرؼ "إين جاعل" تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير أو

 اعماؿ اوست ںنور ونار آف جها مرگ وقب حشر ونشر احواؿ اوست

 اعتداؿ او عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار فبكنات جودش اعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار فبكناتاز و 

 ـ ستآنچو در عامل نگنجػػػد آد      آنچو در آدـ بگنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عامل ست

 )جاويد نامو(

 أما من األخالؽ اؼبوىنة فمنها اػبوؼ والسؤاؿ والعبودية والفخر بالنسب والرىبانية يقوؿ:

 ال طمع بودف ز سلطاف وأميػػػػػػػػػػػر مرد فقَت ےزىد وتقوى چيست ا

 و سودورنو دارى مهت عالی چػػػ        گر بدست آيد ترا گنج ونقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود

 )أسرار خودي(

تعريب: يصف الشاعر األنانية قائاًل: يكـر اهلل تعاىل شأنو األنانية باستخالفها يف األرض "إين جاعل 
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اؼبوت واغبشر والنشر   -يف األرض خليفة" وكل ما ترى بُت السماء واألرض فليس ذلك إال تفسَتىا 
ه األحواؿ كما أهنا ذبزى بالنار أو النور أي كلها من أحواؽبا وكوائفها فهي ال تزاؿ حية يطرأ عليها ىذ

اعتداؽبا عيار اؼبمكنات فاف  –اعبنة أو جهنم يف العامل الباقي لوالىا ؼبا كانت للمسكنات ثقة وقيمة 
اكبرفت عن االعتداؿ فسد نظاـ الكوف. والذي يسع ىذا الكوف العظيم ىو اإلنساف بواسطة إكماؿ 

ع كل وسعتو وفسحتو أف يسمعو فهو اإلنساف. ملخص القوؿ العامل األنانية والذي ال يستطيع الكوف م
ـ وال يستطيع العامل أف حييط بو. )مقتبس من جاويد نامو( ولو غَت ذلك من العقائد الفلسفية ؿبيط باآلد

اؼبتعلقة بالدين كما أنو يزعم أف اعبنة وجهنم مها حالتاف وليستا من األماكن أما جهنم فهي حالة ربقيق 
الفرد ونارىا تصل إىل القلب وىا ىي نار شعور اليأس واغبرماف واستنبط بقولو تعاىل شأنو "نار  خسراف

اهلل اؼبوقدة اليت تطلع على األفئدة" وكذا اعبنة ىي مشاىدة اؼبرء بفوزه وأنو يؤكد كل تأكيد وجيهر بو 
عن التصوؼ فانتقد جهًرا إف االجتهاد يف مبادئ أصوؿ الدين والشريعة ضرورية يف كل عصر وربدث 

نقًدا مرًّا على بعض رجالو اؼبعاصرين واؼبتقدمُت واغبقيقة أنو ال ينكر التصوؼ اإلسالمي القرآين بل ينّدد 
 على ما زادوا عليو من بدعات وخرافات وتطرؼ بعضهم يف ترؾ الدنيا.

 مدى تحقيق آمالو والسبيل إليو:
غبب واإلدياف. إنو أحدث ىزة يف األفكار ال شك أف ؿبمد إقباؿ شاعر عبقري، شاعر الطموح وا

واآلداب يف معظم البالد اإلسالمية وأوسعها ويتجاوز تأثَته إىل أقطار بعيدة ويسمع لو صدى عب العامل 
 اإلسالمي، وصدؽ يف وصف شعره الشيخ الكبَت السيد أبو اغبسن علي الندوي:

القلب وتثور لو النفس حىت تكاد ربطم "ىذا الشعر هتتز لو اؼبشاعر وتتوتر لو األعصاب وجييش لو 
السالسل وتفك األغالؿ وتتمرد على اجملتمع الفاسد وتصطدـ باألوضاع اعبائرة وتستخف بالقوة 

 اؽبائلة".ىذا صحيح وال شك ولكن كما ذكر الدكتور عابد حسُت يف شعر ؿبمد إقباؿ:
فخ روح اغبياة يف جسد ميت ولكن "واغبق أف شاعًرا من أشعر شعراء العامل ال يستطيع فوؽ ذلك أف ين

ال يرجى من أمثاؿ ىؤالء الشعراء الكبار قيادة أمة أحياىا من شعره يف ـبتلف ميادين اغبياة اؼبعقدة" 
 (ںأياـ مي ۂ)ىندوستاين مسلماف آئُت

اعتقد أف الناس عكفوا على شعر إقباؿ وأعجبهم روعتو وابتكاره وتناوؿ بعضهم فلسفتو وحّللو ربلياًل 
ا ولكن فلسفتو اعبديدة أو رسالتو التجديدية قد اختفت وراء روعة الفن وسحر الكالـ واآلف ال نقديً 

ـ أو ناؿ سعادة مرجّوة عماًل دبا جاء بو إقباؿ من رسالتو التجديدة اللهم إال امتأل  قبد أحًدا فهم اإلسال
وإخالصو للغاية وىي نشر  صدره حرارة وضباسة، أما الشاعر نفسو فهو فاؽ الناس صبيًعا من ناحية حبو
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إذا فاؽ أحدىم اآلخر فإمنا يفوقو  –رسالتو وإمنا يتفاضل اعبميع بقوة اغبب واإلخالص لغايتهم 
اإلخالص ألف الغاية أو اؼبوضوع حّل يف قرارة نفسو وسرى منو مسرى الروح وملك عليو فكره وقلبو 

صرفو عن اعبمع بُت القوؿ والفعل، وقهر شهواتو فشاعرنا عكف على إظهار ما جاش بو صدره عكوًفا 
 ومن شأف اجملدد الرباين أف يفعل أكثر من أف يقوؿ، ويعمل أواًل دبا يبّلغو. –والظاىر والباطن 

 خاتمة البحث:
وكما ىو اؼبعلوـ أّف ىناؾ عدة جهات لفكرة ؿبمد إقباؿ فلو نظريات يف السياسة واالجتهاد تتجلى 

أما ما يتعلق باحملاوالت التجديدية يف الدين فنجدىا  – ـبتلف اؼبدفمعظمها يف ؿباضراتو اليت ألقاىا يف
أيًضا بالصراحة والوضوح الكامل يف ؿباضراتو أو رساالتو إىل معاصريو وأما شعره فال قبـز بالقوؿ أف 
 ىذا الشعر عقيدتو جملاؿ التوسع يف الشعر فكثَتًا ما يهّز الشعر أوتار القلوب عبمالو الفٍت وإذا وجدنا

 ذلك اؼبعٌت يف النثر ردبا نرفضو أو نعًتؼ بقيمتو العقلية على األكثر.

فإف تناوؿ أدبَو أحٌد من ناحية الفن والتوجيو الفٍت ويراجع اؼبصادر النثرية لو فإنو جيد لشدة دىشتو أف 
ىذا األدب يتحوؿ يف هناية اؼبطاؼ إىل الفلسفة الفنية وال يكتسب الدارس شيًئا من أمل مرجو بل 
يرجع خبفي حنُت بعد ىذا اعبهد اؼبكّل والتعب اؼبضٍت ويظل تائًها يف دنيا اآلراء اؼبتضارية والنظريات 
الفلسفية الغامضة خيبط خبط عشواء دوف أف يهتدي إىل اغبق والصواب سبياًل. فاغبق، واغبق أحق أف 

ـ على ساقها وتتمسك هبا يقاؿ، أف إقباؿ مل يوفق لتأسيس مدرسة مستقلة يف اإلؽبيات اإلسالمية، تقو 
صباعة للحصوؿ على السعادة اؼبرجوة فالضرورة تقتضي اآلف أف ال نتناوؿ فكرة إقباؿ من ناحية الفن 
والفلسفة فقط بل كباوؿ ربقيقو عملًيا وىذا التحقيق متعذر اؼبناؿ كما اعتقد لو مل تكن ىناؾ معاىد 

اؼبسلم الناشئ عملًيا يعرؼ قيمتو ومكانتو،  خاصة تعتٍت بتجسيد ما أوصى بو إقباؿ من تثقيف اعبيل
 ال هتتم بتحليل آرائو الشعرية والفلسفية فحسب.

واقًتح على تلك اؼبعاىد اليت ستتوىّل ذبسيد فكرة إقباؿ عملًيا أف ال تضيع وقتها الثمُت يف طلب إنساف 
ؿ وتستفيد بكل من خيضع مثايل كامل لتتخذه دلياًل لو بناء على أف دنيا العمل غَت عامل الفكر واػبيا

للسنة النبوية ولو إؼباـ تاـ هبا فإف ىذا اإلنساف ويل من أولياء اهلل يف عصرنا ىذا، من سبسك بو لقد 
سبسك بالدين وحقق لو بعض ما ينويو إقباؿ ولو مل يفهم رسالة إقباؿ اؼبغلقة ومن وقف عن العمل حىت 

ؿبلًّى بالصفات اليت تتكامل هبا األنانية فإنو: أضاع  جيد ذلك اإلنساف الكامل فعاًل، الذي صّوره إقباؿ
 العمر يف طلب احملاؿ.


